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Adran 1
Y cymhwyster ar amrantiad
——

Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn Ymarfer Technegol a 
Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol

603/0190/9

1 Medi 2016

Lloegr

720

(CAC) 1200

120

18+

Dim ond gradd Llwyddo a gaiff ei rhoi i Unedau 1 a 2. Dyfernir gradd 
gyffredinol y cymhwyster ar sail Uned 3, a rhoddir gradd Llwyddo, 
Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Cyllid 16–19

Advanced Learner Loans

Asesir y cymhwyster hwn drwy gyfrwng:
> dwy uned wedi'u hasesu a'u dilysu'n fewnol (Unedau 1 a 2), sy'n

destun proses sicrhau ansawdd UAL Awarding Body
> un uned wedi'i hasesu a'i dilysu'n fewnol (Uned 3) sy'n cael ei

marcio gan y ganolfan a'i safoni'n allanol gan UAL Awarding Body

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol na chyfyngiadau oedran 
ar gyfer y cymhwyster hwn. Fodd bynnag, argymhellir bod gan 
fyfyrwyr o leiaf 5 TGAU gradd 4 neu radd C, gan gynnwys Saesneg 
a Mathemateg, ac un cymhwyster Safon Uwch (neu gymhwyster 
Lefel 3 cyfatebol), yn ddelfrydol mewn pwnc creadigol perthnasol.

Disgwylir i fyfyrwyr rhyngwladol ddangos bod ganddynt lefel dda 
o Saesneg ysgrifenedig a llafar gyda sgôr IELTS (neu gymhwyster
cyfatebol) o 5.0 o leiaf.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler Gofynion mynediad Adran 2.2.

Teitl y cymhwyster

Rhif y cymhwyster

Dyddiad cychwyn y cymhwyster

Cynigir yn

Oriau Dysgu Dan Arweiniad (ODA)

Cyfanswm Amser y Cymhwyster 

Credydau

Amrediad oedran a gymeradwyir 

Graddio 

Yn gymwys i gael cyllid 

Model asesu

Gofynion mynediad
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Stiwdios yn 
London College of 
Communication 
© Ivan Jones

Mae Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn Ymarfer Technegol a 
Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol yn cynnwys tair uned 
orfodol:

 > Uned 1: Sefydlu egwyddorion ymarfer technegol a chynhyrchu
 > Uned 2: Ymarfer proffesiynol cymhwysol
 > Uned 3: Prosiect datblygiad proffesiynol

Er mwyn ennill Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn Ymarfer 
Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol, rhaid i 
fyfyrwyr ennill gradd Llwyddo o leiaf.

Strwythur y cymhwyster
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Adran 2 
Trosolwg o'r cymhwyster
—

2.1 Diben y cymhwyster

Mae Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL Awarding 
Body mewn Ymarfer Technegol a Chynhyrchu ar 
gyfer y Diwydiannau Creadigol wedi'i ddylunio i 
roi'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth y mae 
eu hangen i fyfyrwyr weithio o fewn y diwydiant 
celfyddydau cynhyrchu. Mae'n llwybr carlam 
un flwyddyn at gyflogaeth a bydd yn agor y 
posibilrwydd o symud ymlaen ymhellach o fewn 
Addysg Uwch.

Mae'r cymhwyster wedi'i ddatblygu ar y cyd â 
Creative and Cultural Skills a chynrychiolwyr o 
ddiwydiant, prifysgolion, colegau addysg bellach 
a chyflogwyr i sicrhau ei fod yn rhoi'r sgiliau, y 
wybodaeth a'r ddealltwriaeth y mae eu hangen 
ar fyfyrwyr i'w paratoi ar gyfer cyflogaeth a/neu i 
gefnogi rôl yn yn y gweithle.

Mae'r cymhwyster yn addas i fyfyrwyr sydd â 
diddordeb mewn celfyddydau cynhyrchu neu bwnc 
cysylltiedig sy'n dymuno archwilio ac ymestyn y 
diddordeb hwn drwy brofiad dysgu trochi amser 
llawn neu ran-amser. 

Gellir defnyddio'r cymhwyster hwn fel man cychwyn 
i fyfyrwyr sydd wedi nodi gyrfa benodol yn y 
diwydiant celfyddydau perfformio yr hoffent symud 
ymlaen iddo, megis:
	> Rheolwr llwyfan cynorthwyol
	> Uwch dechnegydd 
	> Rheoli prosiectau
	> Rheoli digwyddiadau
	> Rheoli cynhyrchu
	> Awtomeiddio 
	> Peirianwyr gwasanaeth 

	>  Swyddogion cyfrifon gwerthu a llogi.
	> Gwallt/colur/SFX 

Mae'r cymhwyster hefyd yn briodol i fyfyrwyr 
sy'n dymuno parhau â'u haddysg drwy ddysgu 
cymhwysol, drwy leoli dysgu myfyrwyr o fewn 
cyd-destun proffesiynol lle gallant weithio ochr 
yn ochr ag arbenigwyr y diwydiant i gael profiad 
uniongyrchol o brosesau gweithredol digwyddiadau 
byw mewn amrywiaeth o leoliadau creadigol, 
diwylliannol a chymunedol.

Amcanion y cymhwyster hwn yw rhoi cyfle i 
fyfyrwyr:
1 Ddatblygu ac arddangos gwybodaeth am y 

diwydiant i gefnogi datblygiad eu cymhwysedd 
2 Datblygu ac arddangos amrywiaeth o sgiliau ac 

ymddygiadau technegol i gefnogi datblygiad eu 
cymhwysedd 

3 Datblygu eu twf personol a'u hymwneud â dysgu
4 Ennill cymhwyster Lefel 4 a gydnabyddir yn 

genedlaethol.

Disgwylir y bydd y rhan fwyaf o'r unigolion sydd 
wedi cofrestru ar y cymhwyster hwn yn newydd i'r 
diwydiant. Gall y rhai sy'n gweithio yn y diwydiant ar 
hyn o bryd ddefnyddio'r cymhwyster hwn i achredu 
eu sgiliau a'u gwybodaeth bresennol wrth ddarparu 
cyfleoedd i'w datblygu ymhellach. Drwy gwblhau'r 
cymhwyster hwn, dylai cyflogwyr gydnabod gallu 
unigolyn i weithio at y safon gydnabyddedig. 

Nid oes cyfyngiad amser ar y cymhwyster hwn, ond 
fel arfer bydd yn cael ei gwblhau dros gyfnod o 12 i 
18 mis. 
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2.2 Gofynion mynediad

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i ddylunio ar gyfer 
myfyrwyr sy'n gweithio, neu a hoffai weithio, mewn 
rôl technegydd o fewn y diwydiant celfyddydau 
cynhyrchu. Mae'n gymhwyster delfrydol i'r rhai sydd 
â rhywfaint o brofiad blaenorol o fewn y diwydiant 
neu o fewn swydd technegydd ac sy'n awyddus i 
achredu neu ddatblygu eu sgiliau ymhellach. 

Ni chaiff unrhyw ofynion penodol o ran dysgu 
blaenorol eu hargymell ar gyfer y cymhwyster hwn. 
Fodd bynnag, efallai y bydd yn ddefnyddiol i fyfyrwyr 
os ydynt eisoes wedi cwblhau cymwysterau Safon 
Uwch, Diplomâu neu Ddiplomâu Estynedig Lefel 
3 neu brentisiaeth berthnasol (megis Technegydd 
Lleoliad Creadigol Lefel 3 neu Gydlynydd Ymgysylltu 
Creadigol). 

Mae UAL Awarding Body yn argymell y dylai fod gan 
fyfyrwyr radd C (neu gymhwyster Lefel 2 cyfatebol) 
mewn TGAU Saesneg a Mathemateg. Disgwylir i 
fyfyrwyr rhyngwladol ddangos bod ganddynt lefel 
dda o Saesneg ysgrifenedig a llafar gyda sgôr IELTS 
(neu gymhwyster cyfatebol) o 5.0 o leiaf.

Er mai'r ganolfan gaiff benderfynu ar fynediad, 
mae UAL Awarding Body yn disgwyl i ganolfannau 
recriwtio gyda gonestrwydd ac ar sail gallu 
disgwyliedig y myfyriwr i gwblhau gofynion yr 
unedau unigol sy'n cwmpasu'r cymhwyster yn 
llwyddiannus. 

Disgwylir bod myfyrwyr yn 18 oed neu'n ymgymryd 
â'r cymhwyster hwn. Dylid eu gwneud yn 
ymwybodol bod y cymhwyster hwn yn cynnwys 
swm sylweddol o brofiad gwaith/lleoliad gwaith, 
a allai ei gwneud yn ofynnol iddynt weithio oriau 
anghymdeithasol mewn amrywiaeth o leoliadau.

Pryd bynnag y bo modd, dylai canolfannau wahodd 
ymgeiswyr i fynychu cyfweliad personol, a fydd 

yn galluogi'r cyfwelydd/cyfwelwyr i asesu gallu a 
photensial yr ymgeisydd i elwa o'r cwrs. 

2.3 Ymsefydlu

Dylai canolfannau ymsefydlu eu myfyrwyr, gan 
sicrhau:
	> Y rhoddir llawlyfr cwrs ac unrhyw ddeunyddiau
atodol eraill i hwyluso dysgu effeithiol
	> Bod y trefniadau amserlennu'n glir
	> Y darperir systemau tiwtora academaidd
	> Y canfyddir anghenion cymorth dysgu ac y
darperir ar eu cyfer fel sy'n briodol
	> Y caiff strwythurau'r cyrsiau a'r gofynion asesu
eu hegluro mewn perthynas ag asesu mewnol a
safoni mewnol ac allanol
	> Y caiff rheoliadau a gweithdrefnau iechyd a
diogelwch eu hegluro

Ffair mân-wneuthurwyr, Elephant 
and Castle, London College of 
Communication © Ana Escobar
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2.4 Cynllunio'r rhaglen

Mae UAL Awarding Body yn cefnogi dulliau arloesol 
o ddylunio a chyflwyno rhaglenni o fewn cyd-destun
eang amcanion y cymhwyster a'r deilliannau dysgu.
Felly gellir cyflwyno'r rhaglen mewn amrywiaeth o
ffyrdd.

Mae'r cymhwyster wedi'i ysgrifennu i gefnogi 
ystod o opsiynau cyflwyno. Mae'r tair uned yn 
canolbwyntio ar brosesau ac egwyddorion sylfaenol 
ac maent yn fwriadol osgoi pennu cyd-destunau 
manwl ar gyfer cyflwyno'r rhaglen.

Er mai bwriad y cymhwyster yw rhoi mynediad i 
fyfyrwyr i amrywiaeth o ddisgyblaethau, mae'n gwbl 
ymarferol a dymunol y gellid defnyddio modelau 
cyflwyno mwy arbenigol i gefnogi datblygiad 
myfyrwyr sy'n dechrau'r cwrs gyda dealltwriaeth 
gliriach o'r disgyblaethau y dymunant weithio 
ynddynt. Felly, gellid cyflwyno'r rhaglen yng nghyd-
destun maes arbenigol penodol, megis goleuo neu 
ddylunio sain. 

Fodd bynnag, dylid cyflwyno mewn ffordd gydlynol 
ac integredig a chan ganolbwyntio'n gynyddol ar y 
berthynas rhwng datblygiad gwaith myfyrwyr a'r 
dewisiadau a wnânt. 

Wrth i'r rhaglen fynd rhagddi, rhaid i fyfyrwyr allu 
dangos cyflawniad o ran dysgu ac arsylwi yn 
ogystal â phrofiad ymarferol yn y ddisgyblaeth 
arbenigol o'u dewis, ochr yn ochr â gallu cynyddol 
i gyfosod eu profiadau mewn ffordd gydlynol 
wrth baratoi ar gyfer camau nesaf eu datblygiad 
proffesiynol. 

Dylai canolfannau sy'n bwriadu cyflwyno'r 
cymhwyster:
	> Ymgyfarwyddo â manylebau'r unedau a'r
deunyddiau atodol cyn dylunio rhaglen cwrs, gan
gynnwys strwythur y cymhwyster, y cynnwys, y
deilliannau dysgu, a'r trefniadau asesu a sicrhau
ansawdd
	> Bod yn gymwys yn alwedigaethol a meddu ar
wybodaeth o'r maes pwnc. Rhaid i'r wybodaeth
hon fod at yr un lefel neu'n uwch na'r cymhwyster
sy'n cael ei gyflwyno
	> Meddu ar brofiad diweddar a pherthnasol o
ddiwydiant yn y maes penodol y maent yn
cyflwyno ynddo
	> Meddu ar brofiad credadwy o addysgu a/neu
ddarparu hyfforddiant
	> Ymgymryd â gweithgareddau sy'n cyfrannu at eu
datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)
	> Bod â mynediad at yr adnoddau ffisegol y mae
eu hangen i gefnogi'r gwaith o gyflwyno'r rhaglen
ac o asesu gwybodaeth a sgiliau, a ddylai fod at
safon diwydiant. Lle bo angen adnoddau penodol,
mae'r rhain wedi'u nodi ym manylebau'r unedau.

Ni ddisgwylir i bob canolfan sy'n cyflwyno'r 
cymhwyster ddarparu'r un rhaglen yn union, ond 
bydd gofyn iddynt gynnwys yr un deilliannau dysgu 
a sicrhau dilyniant cydlynol (patrymau addysgu, 
dysgu ac asesu sy'n gyson, rhyngweithiol ac 
integredig), yn hytrach na dull gweithredu tameidiog 
ar draws nifer o ddisgyblaethau.

Rhaid i ganolfannau sy'n dymuno cyflwyno'r 
cymhwyster hwn geisio a chael cymeradwyaeth 
ffurfiol gan UAL Awarding Body cyn hysbysebu, 
cynnig, neu ddechrau cyflwyno'r cymhwyster hwn i 
ddysgwyr.
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2.5 Disgyblaethau arbenigol

Gall canolfannau gyflwyno'r cymhwyster hwn mewn 
amrywiaeth o ddisgyblaethau arbenigol gwahanol, 
gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):
	> Dylunio goleuo
	> Dylunio sain
	> Dylunio set
	> Rheoli llwyfan
	> Gwallt/colur/SFX 

Beth bynnag fo'r ddisgyblaeth arbenigol a ddewisir, 
mae'n ofynnol i bob myfyriwr gyflawni'r holl 
ddeilliannau dysgu.

2.6 Datblygiad personol a 
phroffesiynol

Bydd Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn 
Ymarfer Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y 
Diwydiannau Creadigol yn rhoi cyfleoedd i 
fyfyrwyr ddatblygu a defnyddio sgiliau eang a 
throsglwyddadwy trwy annog ethos o ddatblygiad 
personol a phroffesiynol. Yn benodol, bydd y 
rhaglen yn caniatáu i fyfyrwyr arddangos:
	> Mentergarwch
	> Ymchwilio annibynnol
	> Gweithio mewn tîm
	> Hunanreolaeth
	> Cyfranogiad effeithiol
	> Meddwl yn greadigol
	> Dysgu myfyriol
	> Datrys problemau
	> Cyfathrebu
	> Rhifedd

Brandon Mosqueda Caidedo – 
Gwaith ar y gweill, London College of 
Communication © Alys Tomlinson
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2.7 Cyfleoedd dilyniant

Bydd gan fyfyrwyr sy'n cwblhau Diploma 
Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn Ymarfer Technegol 
a Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol y 
sgiliau a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen i symud 
ymlaen i'r meysydd canlynol:

Cyflogaeth 
Gall myfyrwyr sy'n cwblhau hwn symud ymlaen 
yn uniongyrchol i gyflogaeth yn y diwydiant 
celfyddydau cynhyrchu, yn benodol i swyddi fel 
rheolwr llwyfan cynorthwyol, uwch dechnegydd, 
rheoli prosiectau, rheoli digwyddiadau, rheoli 
cynhyrchu, awtomeiddio, peirianwyr gwasanaeth a 
swyddogion cyfrifon gwerthu a llogi. 

Addysg Uwch
Bydd y cymhwyster yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu 
portffolio o waith, gan eu galluogi i symud ymlaen 
i gyrsiau Addysg Uwch 
neu conservatoires.

2.8 Ardystio

Ar ôl cwblhau'r cymwysterau hyn, bydd myfyrwyr yn 
ennill y dystysgrif cymhwyster ganlynol:
Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn 
Ymarfer Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y 
Diwydiannau Creadigol.

A Stitch Across Time, 
Sara Choudhary, 
Pensaernïaeth a 
Dylunio Gofodol
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Adran 3
Asesu a safoni
——

3.1 Asesu a safoni 

Asesu yw'r broses o fesur sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth myfyriwr yn erbyn y safonau a osodir 
mewn cymhwyster. 

Gofynion Asesu:
Caiff Unedau 1 a 2 eu hasesu'n fewnol a'u dilysu'n 
fewnol yn erbyn deilliannau dysgu'r unedau hynny.

Caiff Uned 3 ei hasesu'n fewnol, ei dilysu'n fewnol, 
a'i safoni'n allanol yn erbyn deilliannau dysgu'r uned 
honno. 

3.2 Asesu mewnol 

Gofynion ar gyfer canolfannau
Mae UAL Awarding Body yn ei gwneud yn ofynnol 
i bob canolfan ddatblygu asesiadau sy'n addas at 
y diben, sy'n briodol ar gyfer y dull asesu a ddewisir 
ac sy'n gyson â'r fanyleb ar gyfer y cymhwyster.

Er mwyn helpu canolfannau i osod asesiadau 
priodol, mae UAL Awarding Body wedi darparu'r 
canllawiau isod:

Gosod yr asesiad
Caiff canolfannau eu hannog i ddatblygu a gosod 
eu hasesiadau eu hunain ar gyfer pob uned a asesir 
yn fewnol. Pan fo canolfan yn datblygu asesiad, 
dylai sicrhau:
	> Bod pob asesiad yn ddilys, yn ddibynadwy, yn
deg ac yn addas at y diben
	> Bod pwrpas yr asesiad yn cael ei esbonio i'r
myfyriwr ac y cânt gyfle i baratoi ar ei gyfer.
	> Y caiff myfyrwyr arweiniad clir ar ofynion asesu
pob uned
	> Yr anogir gweithio'n annibynnol er mwyn caniatáu
i benderfyniadau asesu gael eu gwneud ar gyfer
myfyrwyr unigol
	> Eu bod yn caniatáu ar gyfer dyfarniadau asesu
gwrthrychol. Dylid gwneud dyfarniadau asesu
drwy gysylltu tystiolaeth â'r meini prawf a
gyhoeddwyd.
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Rhaid i bob aseiniad a phrosiect, boed yn un 
wedi'i ddylunio gan y ganolfan neu'r myfyriwr, 
roi cyfleoedd priodol i'r myfyriwr gynhyrchu'r 
dystiolaeth y mae ei hangen i fodloni'r deilliannau 
dysgu ar gyfer yr uned neu'r unedau y mae'r 
aseiniad neu'r prosiect yn gysylltiedig â hwy.

Bydd UAL Awarding Body yn goruchwylio ansawdd 
pob asesiad i sicrhau bod cymaroldeb a dilysrwydd 
ar draws aseiniadau a ddylunnir gan ganolfannau.

Gyda chymwysterau UAL Awarding Body sy'n 
rhoi graddau Llwyddo/Teilyngdod/Rhagoriaeth/
Methu, ac nid Llwyddo/Methu, rhaid i aseiniadau 
a phrosiectau ganiatáu i fyfyriwr gyflawni pob 
gradd os yw wedi cyrraedd y lefel ofynnol o ran 
gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sy'n gysylltiedig 
â'r radd honno.

Rhaid i'r ganolfan sicrhau bod pob myfyriwr wedi 
cwblhau'r ffurflen dilysu ymgeisydd, sydd ar gael 
drwy wefan UAL Awarding Body. 

Cymryd yr asesiad 
Mae UAL Awarding Body yn ei gwneud yn ofynnol 
i bob canolfan osod rheolaethau ar gyfer yr amser, 
yr adnoddau, yr oruchwyliaeth a'r cydweithrediad ar 
gyfer yr holl dasgau y mae'n eu gosod. Dylai'r arfer 
gorau gwmpasu:
	>  Gosod amserlen benodol ar gyfer cynnal yr 
asesiad
	> Canllawiau clir ar y broses asesu
	> Rhoi arweiniad i fyfyrwyr ynghylch ble a phryd y 
caniateir goruchwylio uniongyrchol yn yr asesiad 
	> Rhoi arweiniad i fyfyrwyr ar gydweithio, gan 
gynnwys ble a phryd y caniateir cydweithio yn yr 
asesiad. 

Dylid cwblhau gwaith a asesir gan y ganolfan yn 
ystod amser arferol y cwricwlwm, a'i oruchwylio a'i 
farcio gan y tiwtor/asesydd. Gall rhywfaint o'r gwaith, 
yn ôl ei natur, gael ei wneud y tu allan i'r ganolfan, er 
enghraifft, ymchwil, adeiladu portffolio, ymarfer, ac 
ati. Fel yn achos yr holl waith a asesir gan y ganolfan, 
rhaid i'r tiwtor/asesydd fod yn hapus mai gwaith y 
myfyriwr ei hun yw'r gwaith a gyflwynir i'w asesu. 
Mae myfyrwyr yn rhydd i adolygu ac ailddrafftio 
gwaith heb gyfranogiad y tiwtor/asesydd cyn 
cyflwyno'r gwaith i'w asesu. Dylai'r cyngor y mae'r 
tiwtor/asesydd yn ei roi cyn cyflwyno'r asesiad yn 
derfynol gwmpasu dim mwy na galluogi'r myfyriwr 
i fynd ati i wneud newidiadau, yn hytrach na 
manylu ar y newidiadau y dylid eu gwneud. Bydd 
ychwanegu, diwygio neu ddileu unrhyw waith ar 
ôl iddo gael ei gyflwyno i'w asesu'n derfynol yn 
cwmpasu camymddygiad.

Ar ôl cwblhau pob uned, rhaid i fyfyrwyr ddatgan 
mai eu gwaith nhw eu hunain yw'r gwaith a 
gynhyrchwyd, drwy lofnodi'r ffurflen dilysu 
ymgeisydd.
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Marcio'r asesiad
Rhaid i'r ganolfan farcio tystiolaeth asesu'r myfyriwr 
yn erbyn disgrifyddion y graddau. Rhaid i aseswyr 
canolfannau farnu ansawdd y dystiolaeth yn erbyn 
pob maes cymhwysedd perthnasol a dyfarnu gradd 
Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth.
	> I ennill gradd Llwyddo, rhaid i fyfyrwyr gyflawni'r 
holl ddeilliannau dysgu hyd at y safon a ddiffinnir 
yn y disgrifyddion graddio ar gyfer Llwyddo.
	> I ennill gradd Teilyngdod, rhaid i ddysgwyr 
gyflawni'r holl ddeilliannau dysgu ar gyfer 
Llwyddo a Theilyngdod hyd at y safon a ddiffinnir 
yn y disgrifyddion graddio ar gyfer Teilyngdod.
	> I ennill gradd Rhagoriaeth, rhaid i fyfyrwyr 
gyflawni'r holl ddeilliannau dysgu hyd at y safon 
a ddiffinnir yn y disgrifyddion graddio ar gyfer 
Rhagoriaeth.

Bydd myfyrwyr nad ydynt yn bodloni'r holl feini 
prawf ar gyfer Llwyddo yn yn cael eu cyfeirio a 
byddant yn cael un cyfle i gywiro'r cyfeiriad. Ni 
roddir gradd uwch na Llwyddo ar gyfer cyfeiriadau a 
gywirwyd yn llwyddiannus. Dylid datrys cyfeiriadau 
cyn safoni'n allanol.

Bydd myfyrwyr sydd, ar ôl cael eu cyfeirio, yn dal i 
fethu â bodloni'r holl feini prawf ar gyfer Llwyddo, yn 
cael gradd Methu.

I gael gwybodaeth am raddio aseiniad, gweler yr 
adran Graddio yn y fanyleb hon.

3.3 Asesu allanol 

Nid yw'r cymhwyster hwn yn cynnwys unrhyw 
elfennau o asesu allanol. 

Patrwm haniaethol ar decstilau gan 
Nia Wyn Williams, Central Saint 
Martins © John Sturrock
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3.4 Dilysu mewnol

Dilysu mewnol yw'r broses o sicrhau bod pawb sy'n 
asesu uned benodol mewn canolfan yn asesu at yr 
un safonau. Cyfrifoldeb dilyswyr mewnol yw sicrhau 
bod penderfyniadau aseswyr yn cael eu samplu 
a'u monitro er mwyn sicrhau cysondeb a thegwch 
a bod yr asesiadau a osodir yn briodol ac ar y lefel 
ofynnol. Mae dilyswyr mewnol hefyd yn gyfrifol am 
gefnogi aseswyr drwy gynnig cyngor ac arweiniad. 
Bydd y dilysydd mewnol yn dilyn strategaeth 
samplu'r ganolfan ei hun wrth ddewis y sampl i'w 
ddilysu'n fewnol. Y dilysydd mewnol yw'r ddolen 
hanfodol rhwng yr aseswyr a'r safonwr allanol ac 
mae'n gweithredu fel asiant sicrhau ansawdd y 
ganolfan.

Cydnabyddir bod gwahanol ganolfannau yn 
defnyddio gwahanol ddulliau a therminoleg 
sy'n benodol i'w diwylliant nhw. Mae'r llawlyfr i 
ganolfannau gan UAL Awarding Body yn amlinellu 
rhai enghreifftiau o arferion da ar gyfer dilysu 
unedau'n fewnol. Fodd bynnag, mae'n ofynnol i bob 
canolfan sicrhau bod eu methodolegau yn ddigon 
cadarn.

3.5 Safoni Allanol

Mae a wnelo safoni allanol yn unig â gwerthuso 
dilysrwydd penderfyniadau asesu canolfannau trwy 
safoni yn allanol y gwaith a asesir ac a ddilysir yn 
fewnol.

Yn ogystal â safoni asesiadau a phenderfyniadau 
graddio ar gyfer unedau a safonir yn allanol, 
mae'n ofynnol i aseswyr allanol gadarnhau bod 
yr asesiadau mewnol ar gyfer unedau a asesir yn 
fewnol yn rhai cadarn a bod penderfyniadau asesu 
yn deg, yn ddilys, yn ddibynadwy a heb ragfarn.

Mae gwaith safoni allanol UAL Awarding Body 
ar asesiadau mewnol yn cael ei gynnal o leiaf un 
waith y flwyddyn er mwyn sicrhau bod asesiadau a 
phenderfyniadau graddio yn gydnaws â'r safonau 
gofynnol. Safonwyr allanol, a gaiff eu penodi, eu 
hyfforddi a'u monitro gan UAL Awarding Body, 
sy'n gwneud y gwaith safoni allanol. Mae safonwyr 
allanol yn gyfrifol am fonitro a samplu tystiolaeth 
myfyrwyr i sicrhau bod penderfyniadau asesu 
mewnol yn ddilys, yn ddibynadwy, yn deg ac yn 
gyson â safonau cenedlaethol, y cytunir arnynt yn 
nigwyddiadau blynyddol UAL Awarding Body ar 
gyfer cysoni safonau. 

Bydd yr ymweliad safoni allanol yn digwydd ar y 
dyddiad a ddewisir gan y ganolfan, ac a bennir 
ymlaen llaw â hi. Cyn yr ymweliad, bydd y safonwr 
allanol yn cysylltu â'r arweinydd cwrs perthnasol i 
gadarnhau.

I gael rhagor o wybodaeth am y broses safoni 
allanol, gweler y llawlyfr i ganolfannau gan UAL 
Awarding Body. 
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Adran 4
Graddio
——

4.1 Graddio

Bydd myfyrwyr yn cyflawni'r unedau ar sail eu gallu 
i fodloni'r deilliannau dysgu. I gyflawni'r cymhwyster 
hwn, rhaid i fyfyrwyr ennill gradd Llwyddo o leiaf ar 
gyfer pob uned.

Dim ond gradd Llwyddo y gellir ei dyfarnu ar gyfer 
Unedau 1 a 2.

Gellir dyfarnu gradd Llwyddo, Teilyngdod neu 
Ragoriaeth ar gyfer Uned 3. 

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau'r unedau ffurfiannol, 
Unedau 1 a 2, yn llwyddiannus cyn symud ymlaen i'r 
uned grynodol, Uned 3.

Pennir y radd gyffredinol ar gyfer Diploma 
Proffesiynol Lefel 4 mewn Ymarfer Technegol a 
Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol yn ôl 
cyflawniad y myfyriwr yn Uned 3.

4.2 Graddau'r unedau 

Cyfeirio
Rhaid i ganolfannau gyfeirio myfyrwyr sy'n methu 
â bodloni'r deilliannau dysgu yn dilyn asesiad o'r 
unedau a asesir yn fewnol. Rhaid i'r ganolfan roi 
gwybod i fyfyrwyr pa ddeilliannau dysgu maen nhw 
wedi methu â'u bodloni, a sicrhau y cânt gyfleoedd i 
weithio tuag at gyflawni'r deilliannau dysgu hynny o 
fewn amserlen addas.

Dim ond un cyfle a gaiff myfyriwr i gywiro cyfeiriad 
ym mhob uned cyn cael gradd Methu. 

Methu 
Os na all y myfyriwr ddarparu tystiolaeth sy'n 
bodloni'r deilliannau dysgu, bydd yn cael gradd 
Methu.

Llwyddo 
I ennill gradd Llwyddo, rhaid i fyfyrwyr gyflawni'r holl 
ddeilliannau dysgu hyd at y safon a ddiffinnir yn y 
disgrifyddion graddio ar gyfer Llwyddo.

Teilyngdod 
I ennill gradd Teilyngdod, rhaid i fyfyrwyr gyflawni'r 
holl ddeilliannau dysgu hyd at y safon a ddiffinnir yn 
y disgrifyddion graddio ar gyfer Teilyngdod.

Rhagoriaeth
I ennill gradd Rhagoriaeth, rhaid i fyfyrwyr gyflawni'r 
holl ddeilliannau dysgu hyd at y safon a ddiffinnir yn 
y disgrifyddion graddio ar gyfer Rhagoriaeth. 
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4.3 Defnyddio'r disgrifyddion 
graddio 

Mae disgrifyddion graddio'n pennu nodweddion 
allweddol a chyffredinol y perfformiad sy'n ofynnol 
gan fyfyrwyr er mwyn cyflawni pob gradd. Mae'r 
disgrifyddion graddio wedi'u dylunio i helpu aseswyr 
i farnu ynghylch lefel cyrhaeddiad y myfyrwyr, drwy 
nodi'r gwahanol ofynion perfformiad ar bob gradd. 

Mae'r disgrifyddion yn gydberthynol ac ni ddylid eu 
dehongli fel cyfres o gategorïau unigryw. Gall gwaith 
myfyrwyr arddangos nodweddion, er enghraifft, 
y categorïau Llwyddo a Theilyngdod a dylai'r 
marc terfynol ar gyfer y gwaith fod yn fater o farn 
broffesiynol bob amser.

Bydd y pwyslais a roddir i wahanol agweddau ar y 
disgrifyddion yn amrywio yn dibynnu ar natur y dasg 
asesu a'r maes disgyblaeth. Bydd UAL Awarding 
Body yn pennu pa feysydd cymhwysedd o fewn y 
disgrifyddion graddio sy'n ymwneud â pha uned a 
deilliant dysgu.

4.4 Dyfarnu'r radd derfynol 

I ennill Diploma Proffesiynol Lefel 4 mewn 
Ymarfer Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y 
Diwydiannau Creadigol rhaid i fyfyrwyr arddangos 
yn llwyddiannus eu bod wedi cyflawni'r holl 
ddeilliannau dysgu a bennir yn y fanyleb hon.

Tecstilau gyda siapiau 
organig gan Tayla-
Jayne Sander, Chelsea 
College of Arts © Alys 
Tomlinson
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Grid graddio

Meysydd cymhwysedd Meini prawf Methu Meini prawf Llwyddo Meini prawf Teilyngdod Meini prawf Rhagoriaeth

1  Ymchwil 
Canfod ac archwilio amrywiaeth 
o ffynonellau academaidd a
diwylliannol yn systematig

Ychydig iawn o wybodaeth, 
os o gwbl, wedi'i chyflwyno.

Mae'r wybodaeth yn gywir ac wedi'i 
chasglu a'i dogfennu o amrywiaeth o 
ffynonellau.

Wedi barnu'n wybodus ynghylch gwerth cymharol
gwybodaeth gysylltiedig o amrywiaeth eang o
ffynonellau.

Ymchwil annibynnol helaeth, cywirdeb, cyfarwydd
â'r deunydd, ac wedi barnu'n gadarn.

2  Dadansoddi 
Archwilio a dehongli adnoddau

Ychydig iawn o dystiolaeth 
o archwilio'r deunydd
ffynhonnell, os o gwbl.

Dehongliad cywir o'r berthynas rhwng 
elfennau cyfansoddol.

Dehongliad a gwerthusiad cywir o'r berthynas rhwng
elfennau cyfansoddol.

Dehongli, gwerthuso a chyfosod y berthynas
rhwng elfennau cyfansoddol yn gywir.

3  Gwybodaeth pwnc 
Deall a chymhwyso gwybodaeth 
pwnc a'r egwyddorion sylfaenol

Methu â chynnig 
tystiolaeth o egwyddorion 
a gwybodaeth sylfaenol 
cysylltiedig â'r pwnc, na'u 
mynegi.

Tystiolaeth o ddeall agweddau 
allweddol ar gyd-destun y pwnc, 
mewn trafodaethau cyfredol a/
neu gefndir hanesyddol. Cyfeirio 
at rai damcaniaethau/mudiadau 
perthnasol.

Dealltwriaeth gywir o gyd-destun y pwnc. Cyfeirio at
ddamcaniaethau a mudiadau diwylliannol allweddol.

Dealltwriaeth gywir a helaeth o gyd-destun y pwnc.
Tystiolaeth o werthfawrogi'r prif ddamcaniaethau a
mudiadau diwylliannol.

4  Datrys problemau 
Datrys problemau ac addasu i 
heriau na ragwelwyd wrth wireddu 
digwyddiad creadigol

Ychydig iawn o fynd ati, os o 
gwbl, i geisio dulliau amgen 
o ddatrys problemau.

Archwilio syniadau amgen yn 
ddigonol gan ddefnyddio dulliau 
sefydledig i ddatrys problemau 
ymarferol a damcaniaethol.

Arddangos mentergarwch yn glir er mwyn datrys
problemau'n effeithiol, gan ymaddasu'n annibynnol
i heriau ymarferol a damcaniaethol na ragwelwyd er
mwyn cyflawni'r nodau a bennwyd.

Arddangos mentergarwch yn glir er mwyn
datrys problemau'n effeithiol, gan roi datrysiadau
creadigol ar waith yn annibynnol ac ymaddasu'n
annibynnol i heriau ymarferol a damcaniaethol na
ragwelwyd er mwyn cyflawni'r nodau a bennwyd.

5  Cymhwysedd technegol 
Sgiliau i alluogi rhoi syniadau ar waith 
sy'n briodol i'r diwydiannau creadigol

Rhoi syniadau ar waith 
mewn ffordd sy'n arddangos 
barnu gwael a meistrolaeth 
gyfyngedig iawn ar 
dechnegau.

Defnyddio sgiliau i hwyluso cyfathrebu 
syniadau; tystiolaeth o wirio/profi/
gorffen; defnyddio confensiynau a 
gweithdrefnau'n gyson ac yn briodol.

Defnyddio sgiliau i hwyluso ymarfer a chyfathrebu
syniadau; meistrolaeth lawn a chlir ar gonfensiynau a
gweithdrefnau.

Syniad a thechneg wedi'u hasio. Dirnadaeth a
barnu yn glir. Gall fod sgiliau crefft wedi cyfrannu at
ddatblygiadau cysyniadol.

6  Arferion gwaith cyfathrebu a 
chydweithio 
Yn arddangos ymddygiad addas ar 
gyfer gweithio mewn cyd-destun 
proffesiynol yn unigol, neu gydag 
eraill ac mewn timau amrywiol (realiti 
cynyddol o'r diwydiannau creadigol 
ac mewn cyd-destun rhyngwladol)

Defnydd aneffeithiol o 
gonfensiynau cyfathrebu 
gweledol/llafar/ysgrifenedig 
wrth gynhyrchu a chyflwyno 
syniadau. Nid yw'n 
cydweithio ag eraill; gweithio 
anghynhyrchiol ar ei ben 
ei hun; yn dangos dim 
gwybodaeth am broffesiwn 
cysylltiedig.

Dewiswyd/defnyddiwyd confensiynau 
a safonau gan farnu'n dda; 
ymwybyddiaeth o'r prif safonau sy'n 
ofynnol gan y proffesiwn perthnasol. 
Yn gallu gweithio ar y cyd ac yn 
annibynnol.

Dewiswyd/cymhwyswyd confensiynau a safonau
gan farnu'n gywir a phendant. Yn ymwybodol o'r
safonau gofynnol gan y proffesiwn perthnasol, ac yn
gallu eu bodloni, mewn sefyllfaoedd proffesiynol ffug
neu go iawn. Gallai weithio'n dda mewn tîm, arwain
yn effeithiol, ac arddangos proffil cyflawn yn gweithio
ar ei ben ei hun.

Mae'r cyfathrebu'n argyhoeddi ac yn cymell;
mae'n rhoi ystyriaeth lawn i anghenion cynulleidfa
amrywiol; yn integreiddio ymdeimlad o'i hunaniaeth
ei hun mewn ffordd gynhyrchiol i sefyllfaoedd
proffesiynol go iawn neu ffug. Gall weithio'n
gyfforddus fel aelod o dîm, wrth arwain neu ar ei
ben ei hun.
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Grid graddio

Meysydd cymhwysedd Meini prawf Methu Meini prawf Llwyddo Meini prawf Teilyngdod Meini prawf Rhagoriaeth

1  Ymchwil 
Canfod ac archwilio amrywiaeth 
o ffynonellau academaidd a 
diwylliannol yn systematig

Ychydig iawn o wybodaeth, 
os o gwbl, wedi'i chyflwyno.

Mae'r wybodaeth yn gywir ac wedi'i 
chasglu a'i dogfennu o amrywiaeth o 
ffynonellau.

Wedi barnu'n wybodus ynghylch gwerth cymharol 
gwybodaeth gysylltiedig o amrywiaeth eang o 
ffynonellau.

Ymchwil annibynnol helaeth, cywirdeb, cyfarwydd 
â'r deunydd, ac wedi barnu'n gadarn.

2  Dadansoddi 
Archwilio a dehongli adnoddau

Ychydig iawn o dystiolaeth 
o archwilio'r deunydd 
ffynhonnell, os o gwbl.

Dehongliad cywir o'r berthynas rhwng 
elfennau cyfansoddol.

Dehongliad a gwerthusiad cywir o'r berthynas rhwng 
elfennau cyfansoddol.

Dehongli, gwerthuso a chyfosod y berthynas 
rhwng elfennau cyfansoddol yn gywir.

3  Gwybodaeth pwnc 
Deall a chymhwyso gwybodaeth 
pwnc a'r egwyddorion sylfaenol

Methu â chynnig 
tystiolaeth o egwyddorion 
a gwybodaeth sylfaenol 
cysylltiedig â'r pwnc, na'u 
mynegi.

Tystiolaeth o ddeall agweddau 
allweddol ar gyd-destun y pwnc, 
mewn trafodaethau cyfredol a/
neu gefndir hanesyddol. Cyfeirio 
at rai damcaniaethau/mudiadau 
perthnasol.

Dealltwriaeth gywir o gyd-destun y pwnc. Cyfeirio at 
ddamcaniaethau a mudiadau diwylliannol allweddol.

Dealltwriaeth gywir a helaeth o gyd-destun y pwnc. 
Tystiolaeth o werthfawrogi'r prif ddamcaniaethau a 
mudiadau diwylliannol.

4  Datrys problemau 
Datrys problemau ac addasu i 
heriau na ragwelwyd wrth wireddu 
digwyddiad creadigol

Ychydig iawn o fynd ati, os o 
gwbl, i geisio dulliau amgen 
o ddatrys problemau.

Archwilio syniadau amgen yn 
ddigonol gan ddefnyddio dulliau 
sefydledig i ddatrys problemau 
ymarferol a damcaniaethol.

Arddangos mentergarwch yn glir er mwyn datrys 
problemau'n effeithiol, gan ymaddasu'n annibynnol 
i heriau ymarferol a damcaniaethol na ragwelwyd er 
mwyn cyflawni'r nodau a bennwyd.

Arddangos mentergarwch yn glir er mwyn 
datrys problemau'n effeithiol, gan roi datrysiadau 
creadigol ar waith yn annibynnol ac ymaddasu'n 
annibynnol i heriau ymarferol a damcaniaethol na 
ragwelwyd er mwyn cyflawni'r nodau a bennwyd.

5  Cymhwysedd technegol 
Sgiliau i alluogi rhoi syniadau ar waith 
sy'n briodol i'r diwydiannau creadigol

Rhoi syniadau ar waith 
mewn ffordd sy'n arddangos 
barnu gwael a meistrolaeth 
gyfyngedig iawn ar 
dechnegau.

Defnyddio sgiliau i hwyluso cyfathrebu 
syniadau; tystiolaeth o wirio/profi/
gorffen; defnyddio confensiynau a 
gweithdrefnau'n gyson ac yn briodol.

Defnyddio sgiliau i hwyluso ymarfer a chyfathrebu 
syniadau; meistrolaeth lawn a chlir ar gonfensiynau a 
gweithdrefnau.

Syniad a thechneg wedi'u hasio. Dirnadaeth a 
barnu yn glir. Gall fod sgiliau crefft wedi cyfrannu at 
ddatblygiadau cysyniadol.

6  Arferion gwaith cyfathrebu a 
chydweithio 
Yn arddangos ymddygiad addas ar 
gyfer gweithio mewn cyd-destun 
proffesiynol yn unigol, neu gydag 
eraill ac mewn timau amrywiol (realiti 
cynyddol o'r diwydiannau creadigol 
ac mewn cyd-destun rhyngwladol)

Defnydd aneffeithiol o 
gonfensiynau cyfathrebu 
gweledol/llafar/ysgrifenedig 
wrth gynhyrchu a chyflwyno 
syniadau. Nid yw'n 
cydweithio ag eraill; gweithio 
anghynhyrchiol ar ei ben 
ei hun; yn dangos dim 
gwybodaeth am broffesiwn 
cysylltiedig.

Dewiswyd/defnyddiwyd confensiynau 
a safonau fan farnu'n dda; 
ymwybyddiaeth o'r prif safonau sy'n 
ofynnol gan y proffesiwn perthnasol. 
Yn gallu gweithio ar y cyd ac yn 
annibynnol.

Dewiswyd/cymhwyswyd confensiynau a safonau 
gan farnu'n gywir a phendant. Yn ymwybodol o'r 
safonau gofynnol gan y proffesiwn perthnasol, ac yn 
gallu eu bodloni, mewn sefyllfaoedd proffesiynol ffug 
neu go iawn. Gallai weithio'n dda mewn tîm, arwain 
yn effeithiol, ac arddangos proffil cyflawn yn gweithio 
ar ei ben ei hun.

Mae'r cyfathrebu'n argyhoeddi ac yn cymell; 
mae'n rhoi ystyriaeth lawn i anghenion cynulleidfa 
amrywiol; yn integreiddio ymdeimlad o'i hunaniaeth 
ei hun mewn ffordd gynhyrchiol i sefyllfaoedd 
proffesiynol go iawn neu ffug. Gall weithio'n 
gyfforddus fel aelod o dîm, wrth arwain neu ar ei 
ben ei hun.
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Meysydd cymhwysedd Meini prawf Methu Meini prawf Llwyddo Meini prawf Teilyngdod Meini prawf Rhagoriaeth

7  Datblygiad personol a 
phroffesiynol 
Rheoli'r dysgu drwy fyfyrio, cynllunio, 
hunangyfeirio, ymgysylltu â'r pwnc ac 
ymroddiad

Diffyg cyson o dystiolaeth o 
fyfyrio neu gynllunio ar gyfer 
dysgu. Dim ymwybyddiaeth 
o gryfderau a gwendidau 
personol mewn perthynas 
â'r dasg.

Tystiolaeth bod myfyrio a chynllunio 
wedi arwain at fwy o ymwneud 
â'r pwnc ac ymroddiad. Datblygu 
ymwybyddiaeth o gryfderau a 
gwendidau.

Gwaith myfyrio a chynllunio wedi'i gyfeirio gan y 
myfyriwr ei hun, yn gylchol ac yn rheolaidd. Wedi 
adeiladu ar gryfderau yn llwyddiannus, ac wedi 
lliniaru gwendidau.

Yn cymryd cyfrifoldeb llawn dros ei (d)dysgu a'i (d)
datblygiad ei hun drwy gylchoedd o ddadansoddi 
a chynllunio pwrpasol wedi'u mynegi'n dda, ac 
wedi'u hategu gan dystiolaeth helaeth o effeithiau.

8  Arferion a safonau gweithio 
diogel  
Y gallu i gymhwyso a chynnal 
arferion a safonau gweithio diogel 
gyda gwybodaeth gadarn o 
weithdrefnau a deddfwriaethau'r 
diwydiannau creadigol

Ychydig iawn o ymwneud 
ag arferion gwaith a/neu 
safonau diogel, os o gwbl.

Cymhwyso arferion gwaith a safonau 
diogel yn briodol; dilyn gweithdrefnau 
diwydiant a deddfwriaethau a'u 
cymhwyso gan farnu'n dda.

Confensiynau a safonau wedi'u dewis/cymhwyso 
gan farnu'n gywir, a chan gydymffurfio â 
deddfwriaethau perthnasol a'u cynnal.

Cymhwyso arferion gwaith diogel yn awdurdodol 
a phenderfynol gan arddangos barnu'n gywir 
wrth sicrhau'n effeithiol bod safonau'n cyd-fynd â 
deddfwriaeth.

Diploma Proffesiynol 
Lefel 4 UAL mewn Ymarfer Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol

Grid graddio - parhad

Sioe Radd London College 
of Communication 2016 © 
Ana Escobar
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Meysydd cymhwysedd Meini prawf Methu Meini prawf Llwyddo Meini prawf Teilyngdod Meini prawf Rhagoriaeth

7 Datblygiad personol a
phroffesiynol
Rheoli'r dysgu drwy fyfyrio, cynllunio,
hunangyfeirio, ymgysylltu â'r pwnc ac
ymroddiad

Diffyg cyson o dystiolaeth o
fyfyrio neu gynllunio ar gyfer
dysgu. Dim ymwybyddiaeth
o gryfderau a gwendidau
personol mewn perthynas
â'r dasg.

Tystiolaeth bod myfyrio a chynllunio
wedi arwain at fwy o ymwneud
â'r pwnc ac ymroddiad. Datblygu
ymwybyddiaeth o gryfderau a
gwendidau.

Gwaith myfyrio a chynllunio wedi'i gyfeirio gan y 
myfyriwr ei hun, yn gylchol ac yn rheolaidd. Wedi 
adeiladu ar gryfderau yn llwyddiannus, ac wedi 
lliniaru gwendidau.

Yn cymryd cyfrifoldeb llawn dros ei (d)dysgu a'i  
(d) datblygiad ei hun drwy gylchoedd o 
ddadansoddi a chynllunio pwrpasol wedi'u 
mynegi'n dda, ac wedi'u hategu gan dystiolaeth 
helaeth o effeithiau.

8 Arferion a safonau gweithio
diogel
Y gallu i gymhwyso a chynnal
arferion a safonau gweithio diogel
gyda gwybodaeth gadarn o
weithdrefnau a deddfwriaethau'r
diwydiannau creadigol

Ychydig iawn o ymwneud
ag arferion gwaith a/neu
safonau diogel, os o gwbl.

Cymhwyso arferion gwaith a safonau
diogel yn briodol; dilyn gweithdrefnau
diwydiant a deddfwriaethau a'u
cymhwyso gan farnu'n dda.

Confensiynau a safonau wedi'u dewis/cymhwyso 
gan farnu'n gywir, a chan gydymffurfio â 
deddfwriaethau perthnasol a'u cynnal.

Cymhwyso arferion gwaith diogel yn awdurdodol 
a phenderfynol gan arddangos barnu'n gywir 
wrth sicrhau'n effeithiol bod safonau'n cyd-fynd â 
deddfwriaeth.
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Adran 5
Strwythur y cymhwyster
—

5.1 Rheolau cyfuno

Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn 
Ymarfer Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y 
Diwydiannau Creadigol

Unedau gorfodol i'w cyflawni  3

Oriau Dysgu Dan Arweiniad (ODA) 720

Cyfanswm Amser y Cymhwyster (CAC) 1,200

Cyfanswm Credydau   120

Teitl yr uned Lefel ODA CAU

Uned 1 
Sefydlu 
egwyddorion 
ymarfer 
technegol a 
chynhyrchu

4 280 380 38

Uned 2 
Ymarfer 
proffesiynol 
cymhwysol

4 240 400 40

Uned 3 
Prosiect 
datblygiad 
proffesiynol

4 200 420 42

Cyfanswm y 
cymhwyster

4 720 1,200 120

5.2 Sylwadau am y cymhwyster 

Mae Diploma Proffesiynol Lefel 4 mewn Ymarfer 
Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau 
Creadigol yn cynnwys tair uned orfodol. Rhaid i 
fyfyrwyr gwblhau'r tair uned i ennill y cymhwyster 
llawn. Mae'r radd derfynol ar gyfer y cymhwyster 
hwn yn seiliedig ar Uned 3 yn unig.

Cyflwynir y cwrs gan ddefnyddio amrywiaeth o 
dechnegau i helpu myfyrwyr i feithrin dealltwriaeth 
ymarferol o brosesau technegol a chynhyrchu. 
Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i amrywiaeth 
o rolau technegol a chynhyrchu er mwyn pennu'r 
cyfrifoldebau cysylltiedig. Gweinyddir safonau 
iechyd a diogelwch ym mhob uned i ardystio bod 
myfyrwyr sy'n mynd i mewn i'r gweithle yn barod ar 
gyfer diwydiant. Bydd myfyrwyr yn datblygu lefelau 
eu sgiliau cymhwysedd technegol ac yn cymryd 
perchnogaeth o'u datblygiad proffesiynol eu hunain.

Ar y cyd â lleoliadau gwaith, mae myfyrwyr yn gallu 
cael golwg gynhwysfawr ar y rolau technegol a 
chynhyrchu o fewn y diwydiannau creadigol, gan eu 
galluogi i ymuno â'r gweithlu gyda'r safonau priodol 
a gydnabyddir gan ddiwydiant. 
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Uned 1
Sefydlu egwyddorion 
ymarfer technegol a 
chynhyrchu

Trosolwg o'r uned

Lefel 4

Statws Gorfodol

ODA  280

CAU  380

Credydau 38

Gradd  Llwyddo/Methu

Asesiad  Wedi'i asesu a'i ddilysu'n fewnol

Cyflwyniad i'r uned

Mae'r uned hon yn paratoi'r myfyrwyr ar gyfer 
y gweithle drwy eu cyflwyno i'r strwythurau 
gweithredol a rheoli sydd ynghlwm wrth y 
diwydiannau creadigol. 

Deilliannau dysgu

Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd 
y myfyriwr yn:

DD1   Deall y prosesau gweithredol sy'n hanfodol 
wrth greu, gwireddu a rheoli digwyddiad 
perfformio.

DD2  Deall y ffactorau cyd-destunol sy'n 
dylanwadu'n uniongyrchol ar y broses 
gynhyrchu.

DD3  Gallu dewis a defnyddio cyfarpar technegol 
priodol i wireddu gofynion cynhyrchiad.

DD4  Deall yr ystod o ofynion masnachol ar gyfer 
gweithgaredd yn y celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

DD5  Gallu cymhwyso deddfwriaeth a rheoli risg o 
fewn cyd-destun proffesiynol.

DD6  Gallu rheoli eu hunain ac arddangos sgiliau 
rhyngbersonol proffesiynol wrth weithio 
gydag eraill.
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Diploma Proffesiynol 
Lefel 4 UAL mewn Ymarfer Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol

Deilliannau dysgu a disgrifyddion y 
graddau

Rhoddir gradd Llwyddo neu Fethu ar gyfer yr uned 
hon, a rhaid llwyddo ynddi cyn symud ymlaen i'r 
uned grynodol (Uned 3).

Rhaid asesu a graddio tystiolaeth a gyflwynir gan y 
myfyriwr yn erbyn y meysydd cymhwysedd a restrir 
isod. Er mwyn pennu lefel cyrhaeddiad myfyriwr 
ar gyfer yr uned hon, dim ond yn erbyn colofnau 
Methu a Llwyddo disgrifyddion y graddau y dylai 
canolfannau asesu tystiolaeth y myfyriwr.

Maes cymhwysedd

Ymchwil Dadansoddi Gwybodaeth 
am y pwnc

Datrys Cymhwysedd 
technegol 

Arferion 
gwaith 
diogel

Cyfathrebu a 
chyflwyno

Datblygiad 
personol a 
phroffesiynol

DD1 Ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy

DD2 Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy

DD3 Ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy

DD4 Nac ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy

DD5 Ydy Nac ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy

DD6 Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy
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Diploma Proffesiynol 
Lefel 4 UAL mewn Ymarfer Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol

Maes cymhwysedd - parhad
Bydd myfyrwyr yn meithrin gwerthfawrogiad 
o brotocolau cyfathrebu, arferion a chyd-
ddibyniaethau adrannau er mwyn cael dealltwriaeth 
gadarn o'r prosesau gweithredol sy'n arwain 
at ddigwyddiad perfformio. Bydd myfyrwyr yn 
ystyried amrywiaeth o rolau technegol a chynhyrchu 
ac yn pennu eu cyfrifoldebau unigol cysylltiedig 
wrth gydnabod sut maent yn gweithio mewn 
amgylchedd gwaith proffesiynol ehangach. 

Bydd myfyrwyr yn datblygu eu lefelau sgiliau 
cymhwysedd technegol ac yn sefydlu eu sgiliau 
rhyngbersonol drwy weithio mewn timau, gan gadw 
o fewn cyfyngiadau cyllidebol a sicrhau rheolaeth 
effeithiol ar amser. Bydd yr uned yn sicrhau bod 
gan fyfyrwyr wybodaeth waith gadarn am ofynion 
iechyd a diogelwch a'r deddfwriaethau cysylltiedig.

Cynnwys dangosol
Mae'r uned hon wedi'i dylunio i roi'r sgiliau, y 
wybodaeth a'r ddealltwriaeth y mae eu hangen ar 
fyfyrwyr i archwilio, gwella a chynnal eu datblygiad 
proffesiynol a phennu safon y bydd yr holl 
weithgareddau a dysgu eraill yn datblygu ohoni. 
Bydd myfyrwyr yn cael cyflwyniad diagnostig eang 
i'r diwydiannau creadigol a fydd yn datblygu eu 
dealltwriaeth o natur gydgysylltiedig y ddisgyblaeth 
a'r prosesau gweithredol ehangach. Bydd myfyrwyr 
yn ennill ymwybyddiaeth o'r amrywiaeth o rolau yn 
y sector a'r nodweddion personol a phroffesiynol 
sydd eu hangen ar gyfer gyrfa yn y diwydiant 
creadigol.

Bydd datblygiad sgiliau ymarferol yn helaeth ac 
yn amrywiol, yn dibynnu ar gyd-destun y gwaith 
a wneir a'r tîm(au) cynhyrchu y mae'r myfyriwr yn 
ymwneud â nhw. Bydd y myfyriwr yn datblygu 
ei ymarfer proffesiynol drwy weithio gydag 
amrywiaeth o randdeiliaid, yn amrywio o staff 
llawrydd, staff teithiol a staff lleoliad i reolwyr 
cynhyrchu, perfformwyr, grwpiau cyfranogiad 
cymunedol a'r cyhoedd. 

Mae safonau iechyd a diogelwch yn rhan ganolog 
o'r uned hon, ochr yn ochr â deddfwriaethau 
cysylltiedig yn y gweithle. Bydd myfyrwyr hefyd yn 
cael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau rhyngbersonol 
drwy weithio mewn grwpiau gwaith bach, 
cadw o fewn cyfyngiadau cyllidebol, sicrhau 
rheolaeth effeithiol ar amser a datblygu eu sgiliau 
rhwydweithio.
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Diploma Proffesiynol 
Lefel 4 UAL mewn Ymarfer Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol

Dylunio gwisgoedd a set gan Su-yu Chen, 
Sioe yn Sadler's Wells, London College of 
Fashion © Emmi Hyyppa

Cyflwyno'r uned
Caiff y dysgu ar gyfer yr uned hon ei chyflwyno 
drwy gyfrwng cyfres o weithdai ymarferol er 
mwyn gwella dealltwriaeth myfyrwyr o sgiliau 
technegol a chynhyrchu a gwella sut maent yn 
eu cymhwyso. Bydd beirniadaethau grŵp gyda
chyfoedion a thiwtoriaid yn hybu dysgu myfyriol, 
ynghyd â thrafodaethau grŵp le caiff sgiliau
meddwl beirniadol eu mireinio. Bydd myfyrwyr yn 
annibynnol yn eu hymagwedd at eu dysgu a 
disgwylir iddynt gynnal ymchwil annibynnol er 
mwyn datblygu dealltwriaeth soffistigedig o'u 
datblygiad proffesiynol. Bydd cyfleusterau ac 
adnoddau dysgu ar gael 
i fyfyrwyr eu defnyddio y tu allan i'r sesiynau a 
addysgir. 

Dylai canolfannau ddilyn dull cyflwyno sy'n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr penodol. Dylid ystyried 
nodau ac uchelgeisiau pob myfyriwr, gan gynnwys y 
rheiny y nodwyd bod ganddynt anghenion addysgol 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau cefnogi priodol 
mewn lle. 

Canllawiau asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu a'i dilysu'n fewnol drwy 
gyfrwng gwaith aseiniad myfyriwr yn erbyn 
deilliannau'r uned. Wrth gynllunio'r cyfleoedd asesu, 
dylai'r ganolfan ystyried y canllawiau yn nogfen Polisi 
Asesu UAL Awarding Body.

Gall myfyrwyr arddangos bod y deilliannau dysgu 
wedi'u bodloni mewn amrywiaeth o ffyrdd. Fodd 
bynnag, mae'n debygol mai portffolio o dystiolaeth 
fydd y brif ffurf ar dystiolaeth a gynhyrchir.

Rhestr darllen ac adnoddau
Bydd y ganolfan a'i phartneriaid diwydiannol 
cysylltiedig yn pennu rhestrau darllen a'r holl 
adnoddau cysylltiedig eraill ar gyfer yr uned hon. 
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Uned 2
Ymarfer proffesiynol 
cymhwysol

Trosolwg o'r uned

Lefel 4

Statws Gorfodol

ODA  240

CAU  400

Credydau 40

Gradd  Llwyddo/Methu

Asesiad  Wedi'i asesu a'i ddilysu'n fewnol

Cyflwyniad i'r uned

Mae'r uned hon yn datblygu ac yn mireinio lefelau 
sgiliau proffesiynol myfyrwyr ymhellach drwy 
eu gosod yn uniongyrchol o fewn amgylchedd 
proffesiynol a'u cyflwyno i realiti'r gweithle.

Deilliannau dysgu

Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd 
y myfyriwr yn:

DD1   Deall pwrpas a rôl pob adran a swyddogaeth 
allweddol o fewn y sefydliad.

DD2  Gallu cymhwyso sgiliau a gwybodaeth 
technegol a chynhyrchu perthnasol o fewn 
cyd-destun gwaith proffesiynol.

DD3  Gallu datrys problemau ymarferol a 
thechnegol o fewn yr amgylchedd gwaith.

DD4  Gallu gwerthuso effeithiolrwydd polisïau 
gweithredol a rheoli risg yn y sefydliad sy'n 
cyflogi.

DD5  Gallu defnyddio sgiliau gwerthuso a 
dadansoddi er mwyn cymryd cyfrifoldeb 
dros eu dysgu eu hunain.
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Diploma Proffesiynol 
Lefel 4 UAL mewn Ymarfer Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol

Deilliannau dysgu a disgrifyddion y 
graddau

Rhoddir gradd Llwyddo neu Fethu ar gyfer yr uned 
hon, a rhaid llwyddo ynddi cyn symud ymlaen i'r 
uned grynodol (Uned 3).

Rhaid asesu a graddio tystiolaeth a gyflwynir gan 
y myfyriwr drwy farnu a yw'n bodloni'r meini prawf 
a restrir isod. Er mwyn pennu lefel cyrhaeddiad 
myfyriwr ar gyfer yr uned hon, dim ond yn erbyn 
colofnau Methu a Llwyddo disgrifyddion y graddau 
y dylai canolfannau asesu tystiolaeth y myfyriwr.

Maes cymhwysedd

Ymchwil Dadansoddi Gwybodaeth 
am y pwnc

Datrys
problemau 

Cymhwysedd 
technegol 

Arferion 
gwaith 
diogel

Cyfathrebu a 
chyflwyno

Datblygiad
personel a 
phroffesiynol 

DD1 Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy

DD2 Nac ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Nac ydy

DD3 Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Nac ydy

DD4 Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy

DD5 Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Ydy

Dyluniad set gan Lauren 
Woodward, Wimbledon College 
of Arts © Alys Tomlinson
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Diploma Proffesiynol 
Lefel 4 UAL mewn Ymarfer Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol

Maes cymhwysedd - parhad
Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gymhwyso'r sgiliau 
technegol a chynhyrchu a enillwyd yn yr uned 
flaenorol a'u profi mewn cyd-destun proffesiynol. 
Bydd yr uned hon hefyd yn gweld myfyrwyr yn 
meithrin eu sgiliau rhwydweithio ac yn dechrau 
adeiladu cronfa ddata o gysylltiadau wrth iddynt 
ymgysylltu â chyflogwyr.

Mae'r uned hon hefyd yn rhagflaenydd i brosiectau 
datblygiad proffesiynol terfynol y myfyriwr a bydd 
yn rhoi cyfle iddynt nodi'r maes y maent yn dymuno 
arbenigo ynddo, a datblygu'r sgiliau proffesiynol 
sydd eu hangen ar gyfer symud ymlaen o fewn y 
ddisgyblaeth o'u dewis. Bydd yr uned hon yn cloi 
gyda'r myfyriwr yn diffinio'u dewis o ddisgyblaeth 
arbenigol.

Cynnwys dangosol
Mae'r uned hon yn arwain myfyrwyr yn ddyfnach 
i'w llwybrau penodol, gan eu galluogi i arsylwi, 
datblygu a mireinio sgiliau technegol a chynhyrchu 
drwy eu gosod yn uniongyrchol o fewn amgylchedd 
proffesiynol lle gallant gaffael y ddisgyblaeth a 
fynnir gan ymarfer proffesiynol. Bydd y cynnwys 
yn amrywiol ac yn dibynnu i raddau helaeth ar 
rwymedigaethau proffesiynol y cyflogwr adeg 
ymgysylltu.

Cyflwyno'r uned
Mae'r uned hon yn gweithredu mewn lleoliad 
proffesiynol a bydd myfyrwyr yn cael eu cefnogi 
drwy gyfrwng cyfarfodydd rheolaidd gyda'u 
tiwtor, a fydd yn rhoi cyngor a chymorth. Mae'n 
ofynnol i fyfyrwyr arddangos eu bod wedi cyflawni'r 
deilliannau dysgu drwy gadw cofnod wythnosol o'u 
gweithgarwch gwaith a llunio adroddiad ffurfiol am y 
lleoliad ar ôl ei gwblhau.

Canllawiau asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu a'i dilysu'n fewnol drwy 
gyfrwng gwaith aseiniad myfyriwr yn erbyn 
deilliannau'r uned. Wrth gynllunio'r cyfleoedd asesu, 
dylai'r ganolfan ystyried y canllawiau yn nogfen 
polisi asesu UAL Awarding Body.

Gall myfyrwyr arddangos bod y deilliannau dysgu 
wedi'u bodloni mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae 
tystiolaeth yn debygol o gynnwys portffolio'r 
myfyriwr o dystiolaeth a'r adroddiad ffurfiol am 
y lleoliad. Fodd bynnag, nid yw'r rhestr hon yn 
gynhwysfawr a dylid annog myfyrwyr i ddatblygu'r 
dystiolaeth fwyaf priodol i arddangos eu bod wedi 
cyflawni deilliannau dysgu'r uned.

Rhestr darllen ac adnoddau
Bydd y ganolfan a'i phartneriaid diwydiannol 
cysylltiedig yn pennu rhestrau darllen a'r holl 
adnoddau cysylltiedig eraill ar gyfer yr uned hon.
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Uned 3
Prosiect datblygiad 
proffesiynol

Trosolwg o'r uned

Lefel 4

Statws Gorfodol

ODA  200

CAU  420

Credydau 42

Gradd  Llwyddo/Teilyngdod/Rhagoriaeth

Asesiad  Wedi'i asesu'n fewnol, ei ddilysu'n 
fewnol a'i safoni'n allanol

Cyflwyniad i'r uned

Mae'r uned hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gymryd 
rheolaeth dros eu datblygiad proffesiynol eu hunain 
drwy gychwyn, ymchwilio a chwblhau prosiect 
cynhyrchu yn annibynnol.

Deilliannau dysgu

Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd 
y myfyriwr yn:

DD1   Gallu defnyddio ymchwil a dadansoddi i 
ddatblygu cynnig cyn-gynhyrchu.

DD2  Gallu cynllunio, trefnu a datblygu prosiect 
cynhyrchu, gan sicrhau bod yr holl ofynion 
masnachol a rheoli risg yn gadarn yn eu lle.

DD3  Gallu ymgymryd â gwaith ymarferol sy'n 
arddangos arbenigedd wrth gymhwyso'n 
dechnegol.

DD4  Gallu datrys a rheoli cyfathrebu a deinameg 
yn broffesiynol rhwng rhanddeiliaid 
perthnasol. 

DD5  Gallu dadansoddi'r broses gynhyrchu, gan 
nodi meysydd llwyddiant a'r rhai i'w gwella 
yn y dyfodol. 
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Deilliannau dysgu a disgrifyddion y 
graddau

Dyfernir gradd Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth 
ar gyfer yr uned hon, a bydd yn pennu'r radd 
gyffredinol ar gyfer y cymhwyster. Pennir y radd 
gyffredinol ar gyfer y Diploma Proffesiynol Lefel 4 
mewn Ymarfer Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y 
Diwydiannau Creadigol yn ôl cyflawniad y myfyriwr 
yn yr uned hon.

Rhaid asesu a graddio tystiolaeth a gyflwynir gan y 
myfyriwr yn erbyn meysydd cymhwysedd yr uned. 
Bydd myfyrwyr sy'n cyflwyno tystiolaeth sy'n methu 
â chyrraedd y safon ar gyfer Llwyddo yn cael eu 
cyfeirio. Fe gaiff y myfyriwr un cyfle arall i gywiro'r 
cyfeiriad drwy gyflwyno tystiolaeth ychwanegol o 
fewn amserlen y cytunir arni gan y ganolfan ac a 
gaiff ei chadarnhau gan UAL Awarding Body. 

Maes cymhwysedd

Ymchwil Dadansoddi Gwybodaeth 
am y pwnc

Datrys
problemau 

Cymhwysedd 
technegol 

Arferion 
gwaith 
diogel

Cyfathrebu a 
chyflwyno

Datblygiad 
personol a 
phroffesiynol

DD1 Ydy Nac ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy

DD2 Ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy

DD3 Nac ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy

DD4 Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy

DD5 Nac ydy Ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Ydy

Realiti Rhithiol yn Camberwell 
College of Arts © Alys Tomlinson

31



Diploma Proffesiynol 
Lefel 4 UAL mewn Ymarfer Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol

Maes cymhwysedd -  parhad
Bydd myfyrwyr yn archwilio maes ymarfer wedi'i 
ddiffinio gan y myfyriwr ei hun a byddant wedyn i 
ddechrau yn llunio cynnig i amlinellu eu cymhellion 
a'u methodolegau. 

Bydd union gynnwys y cynnig yn dibynnu ar y 
sgiliau arbenigol a ddatblygwyd gan bob myfyriwr. 
Bydd myfyrwyr wedyn yn mynd ymlaen i wireddu 
prosiect sylweddol ac ymgymryd â chyfrifoldeb 
mewn rôl(au) cynhyrchu allweddol. 

Cynnwys dangosol
Bydd cynnwys yr uned yn amrywio yn ôl gofynion 
penodol y prosiect a ddewisir gan y myfyriwr, 
sy'n deillio o gynigion a ddatblygwyd mewn 
ymgynghoriad â thiwtoriaid. 

Bydd gwaith monitro beirniadol parhaus o gynnydd 
y prosiect yn parhau i fod yn ganolog i fod myfyrwyr 
yn llwyddo i fodloni gofynion yr uned hon; gallai'r 
gweithgareddau nodweddiadol y bydd myfyrwyr 
yn ymwneud â hwy gynnwys ymarferion, gweithdai, 
cynllunio, cyflwyniadau, cyfarfodydd cynhyrchu, 
drafftiau a/neu 'waith ar y gweill' a digwyddiadau 
perfformio.

Cyflwyno'r uned
Caiff yr uned hon ei chyfeirio i raddau helaeth gan y 
myfyriwr ei hun, a bydd myfyrwyr yn cael eu cefnogi 
drwy gydol y prosiect drwy gyfrwng tiwtorialau 
rheolaidd a chyfarfodydd cynhyrchu gyda'u tiwtor. 

Bydd tiwtoriaid yn rhoi cyngor a chymorth mewn 
perthynas â strategaethau'r prosiect, rheoli amser 
a materion technegol, ond prosiect wedi'i gyfeirio 
i raddau helaeth gan y myfyriwr ei hun yw hwn ac 
mae'n rhagflaenydd i fyfyrwyr sydd ar fin ymuno â'r 
gweithlu. 

Canllawiau asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu'n fewnol, ei dilysu'n 
fewnol a'i safoni'n allanol trwy gyfrwng gwaith 
aseiniad y myfyriwr yn erbyn deilliannau'r uned. 
Wrth gynllunio'r cyfleoedd asesu, dylai'r ganolfan 
ystyried y canllawiau yn nogfen polisi asesu UAL 
Awarding Body.

Gall myfyrwyr arddangos bod y deilliannau dysgu 
wedi'u bodloni mewn amrywiaeth o ffyrdd. Fe'u 
cynghorir i gyflwyno'r mathau canlynol o dystiolaeth: 
	> Cynnig prosiect
	> Portffolio cynhyrchu
	> Prosiect cynhyrchu
	> Viva (gydag arbenigwyr yn y diwydiant). 

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu'r dystiolaeth fwyaf priodol i 
arddangos eu bod wedi cyflawni dysgu'r uned.

Rhestr darllen ac adnoddau
Bydd y rhestrau darllen a'r holl adnoddau 
cysylltiedig eraill ar gyfer y prosiect datblygiad 
proffesiynol hwn yn cael eu pennu gan y myfyriwr 
a'u diffinio ganddynt yn eu cynigion prosiect.
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Collage a thecstilau gan Lucie 
Hands, Chelsea College of Arts 
© Alys Tomlinson
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Adran 6
Adnoddau a chymorth
—

Dogfennau

Mae UAL Awarding Body yn darparu amrywiaeth o 
adnoddau i ganolfannau i'w helpu i baratoi ar gyfer 
ein cymwysterau ac i'w cyflwyno, gan gynnwys:

Manyleb y cymhwyster
Mae'r ddogfen hon i unrhyw un sydd â diddordeb 
ym manylion y cymhwyster/cymwysterau. Mae'n 
rhoi gwybodaeth am strwythur a chynnwys 
y cymhwyster/cymwysterau ac mae hefyd yn 
cynnwys gwybodaeth am asesu, dilysu mewnol, 
safoni allanol a gweinyddu'r cymhwyster/
cymwysterau.

Llawlyfr i Ganolfannau
Mae'r ddogfen hon i ganolfannau ac mae wedi'i 
dylunio i fod yn offeryn cyfeirio sy'n cynnwys 
gwybodaeth am beth sy'n ofynnol er mwyn 
cyflawni ein cymwysterau. Mae hefyd yn cynnwys 
gwybodaeth sy'n benodol i reoli a chyflwyno'r 
cymwysterau, gan gynnwys gofynion penodol o ran 
sicrhau ansawdd.

Gwaith ar y gweill gan 
Mfundo Mahlangu, 
London College of 
Fashion 
© Alys Tomlinson
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Ffurflenni

Mae UAL Awarding Body yn darparu amrywiaeth o 
adnoddau i Ganolfannau i'w helpu i baratoi ar gyfer 
ein cymwysterau ac i'w cyflwyno, gan gynnwys: 
	> Ffurflen Dilysu Ymgeisydd
	> Ffurflen Cais am Addasiadau Rhesymol
	> Ffurflen Ystyriaeth Arbennig.

Gellir lawrlwytho ffurflenni o wefan UAL Awarding 
Body: arts.ac.uk/awarding

Cefnogaeth i Ganolfannau

Mae UAL Awarding Body yn darparu amrywiaeth o 
weithgareddau hyfforddiant a datblygu drwy gydol 
y flwyddyn i gefnogi canolfannau i gyflwyno ein 
cymwysterau. Ymysg y rhain mae:

Cynhadledd
Mae UAL Awarding Body yn cynnal cynhadledd 
flynyddol, gyda chynnwys penodol ar gyfer 
pob maes pwnc. Mae'r diwrnod yn cynnwys 
cyflwyniadau gan siaradwyr gwadd ysbrydoledig, 
sesiynau briffio ar newidiadau i gymwysterau UAL 
Awarding Body a'r dirwedd addysg, rhannu arferion 
da a rhwydweithio.

Grwpiau cyflwyno 
Mae'r digwyddiadau hyn wedi'u dylunio i gefnogi 
Canolfannau sydd newydd eu cymeradwyo i 
ddechrau cyflwyno'n cymwysterau yn y flwyddyn 
academaidd nesaf. Mae canolfannau'n trafod 
modelau cyflwyno ac yn adolygu deunyddiau asesu 
ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Digwyddiadau cysoni safonau 
Mae digwyddiadau cysoni safonau yn caniatáu i 
Ganolfannau gysoni eu dealltwriaeth o'r safonau 
cenedlaethol ar gyfer graddau Methu, Llwyddo, 
Teilyngdod a Rhagoriaeth ar draws cymwysterau. 
Gwahoddir y rhai sy'n mynychu i edrych ar waith o 
Ganolfan sydd wedi'i raddio, ei ddilysu'n fewnol a'i 
safoni'n allanol yn flaenorol.

Cylchlythyr
Anfonir gwahoddiadau i'r digwyddiadau hyn, yn 
ogystal â diweddariadau gan UAL Awarding Body 
a'r sector ehangach, drwy'r cylchlythyr misol. 
Gallwch gofrestru ar gyfer y cylchlythyr drwy 
e-bostio: comms.awarding@arts.ac.uk

Old school installation gan 
Andrew Williams, Iresa Cho 
ac Antonia Blakeman, London 
College of Communication
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Eisiau dysgu mwy?
——  

Cysylltwch â

UAL Awarding Body 
272 High Holborn  

Llundain  

WC1V 7EY

Ffôn: 020 7514 9851

ual.awardingbody@arts.ac.uk

 UALawardingbody

 UALawardingbody

 UALawardingbody

UAL Awarding Body

Cyhoeddwyd: 15/10/2021 

Fersiwn 4a

arts.ac.uk/awarding

University of the Arts London sydd â'r hawlfraint 
i'r holl ddelweddau oni nodir yn wahanol 

Gŵyl Emerge UAL Awarding 
Body 2017 © James Hopkirk
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